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THE COLOUR KITCHEN 

#IEDEREENEENKANS



ONS VERHAAL
Goed eten, lekker drinken, onze gasten ontzorgen en ondertussen de maatschappij een 
beetje mooier maken, dáár draait het bij ons om.
We zijn een professioneel horeca concept met een groot maatschappelijk hart.
Wij helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die zoeken naar een nieuwe kans. 
Dit doen wij door ze op te leiden tot horeca-professional.

EEN EVENT DAT HET VERSCHIL MAAKT
The Colour Kitchen heeft mooie locaties voor lunches, borrels, diners, vergaderingen en
andere evenementen. Door inspirerende events samen met ons te organiseren, draag je bij 
aan ons maatschappelijk doel. Je helpt ons om samen het verschil te maken! We vertellen 
hier graag over aan jou en je gasten.

VERANTWOORD SAMENKOMEN
Onze locaties bieden, ook binnen de nieuwe standaard, voldoende mogelijkheden voor een 
goede geslaagde bijeenkomst. Natuurlijk worden ook de nodige hygiëne maatregelen 
getroffen.

Wat mogen jullie van ons verwachten :
• We hanteren de 1,5 meter afstand.
• Er is zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd door middel van markering op de 

vloer.
• Bij de in- en uitgang en op centrale plekken zijn punten waar bezoekers de handen 
• kunnen desinfecteren.
• We houden onze ruimtes schoon. Handgrepen, leuningen en toiletten worden extra vaak 

schoongemaakt. 
• Eten en drinken worden op verantwoorde wijze bereid. Alle catering wordt in de zalen 

verzorgd. Er geen mogelijkheid om dit buiten de zalen te nuttigen. Alleen als dit expliciet 
is besproken met een van onze medewerkers.

• Wij zijn verplicht om al onze bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van 
bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Hiervoor ligt een formulier 
klaar in de vergaderruimte. Registreren gebeurt op vrijwillige basis. Wij bewaren deze 
gegevens 2 weken. 

• Tijdens alle bijeenkomsten dienen de bezoekers te zitten. Staan en rondlopen is niet  
toegestaan.

 

THE COLOUR KITCHEN
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Waan je terug in je schooltijd in dit 
karakteristieke en sfeervolle schoolgebouw 
uit de jaren ‘30. In de Utrechtse wijk Zuilen 
verzorgen onze leerlingen en professionals 
zeven dagen per week heerlijke gerechten. 
Bewust, vers en ongedwongen.
Een inspirerende, duurzame ontmoetingsplek 
met een ongedwongen sfeer.

• Trouwen
• Vergaderen
• Borrelen
• Dineren
• Lunchen
• Events
• Workshops

2-250 personen

-----------------------------------------------------

LOCATIES

RESERVERINGEN
T 030 223 00 23
E zuilen@thecolourkitchen.com

ADRESGEGEVENS
Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht
zuilen.thecolourkitchen.com

Gratis parkeren

LOCATIE ZUILEN LOCATIE OUDEGRACHT

In ons sfeervolle pand aan de Oudegracht ruikt 
het dagelijks naar versgebakken brood.
Lokale en biologische producten helpen ons 
en onze leerlingen om je culinair te laten
genieten. We cateren ook op je favoriete 
locatie. Ambacht, liefde en aandacht staan 
centraal. En dat proef je. 

• Vergaderen
• Borrelen
• Dineren
• Lunchen
• Events
• Workshops

2-80 personen

------------------------------------------------------

ADRESGEGEVENS
Oudegracht 214, 3511 NS Utrecht
oudegracht.thecolourkitchen.com

Parkeren op loopafstand kan in 
parkeergarage Springweg

RESERVERINGEN
T 030 232 26 23
E oudegracht@thecolourkitchen.com



ONZE RUIMTES IN ZUILEN
Waan je terug in je schooltijd in dit karakteristieke en sfeervolle schoolgebouw 
uit de jaren ‘30. In de oude klaslokalen hebben we heerlijke rustige en comfortabele 
(vergader)ruimtes ingericht. De ruimtes lenen zich uitstekend voor private dining en 
middelkleine bijeenkomsten. Maar ook voor congressen en grote bijeenkomsten ben je hier 
aan het juiste adres. Binnen het oude schoolgebouw beschikken we namelijk ook over een 
aantal grote ruimtes, waaronder een volledig ingerichte theaterzaal, waardoor we groepen tot 
zo’n 250 personen kunnen huisvesten.   
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LOCATIE ZUILEN

Christinazaal Theaterzaal

Vergaderlokaal  De Beatrix



ZAALNAAM U-VORM CARRÉ CABARET THEATER LUNCH DINER RECEPTIE/ 
FEEST

Christinazaal 40 (13) 50 (16) 50 (26) 100 (30) 80 (30) 80 (30) 150 (nvt)

Vergaderlokaal 1 20 (8) 24 (9) 24 (14) 40 (14) 30 (12) 30 (12) 40 (nvt)

Vergaderlokaal 2 20 (8) 24 (9) 24 (14) 40 (14) 30 (12) 30 (12) 40 (nvt)

Restaurant - - - - 40 (23) 40 (23) -

Café/bar - - - - 30 (14) 30 (14) 60 (14)

ZIMIHC Theaterzaal 100 (18) 140 
(24)

140 (60) 250 (66) 200 (60) 200 
(60)

290 (nvt)

ZIMIHC Foyer - - - - - - 200 (nvt)

ZIMIHC Lokaal 
Noordeinde 

20 (9) 24 (9) 24 (16) 32 (16) - - -

De Beatrix Activiteiten-
ruimte 1

20 (9) 24 (9) 24 (9) 40 (9) 30 (9) - -

De Beatrix Activiteiten-
ruimte 2

20 (9) 24 (9) 24 (9) 40 (9) 30 (9) - -

De Beatrix 
Kookleslokaal

20 (9) 24 (9) 24 (9) 40 (9) 30 (9) - -

De Beatrix Leslokaal 18 blok 
(5)

- - 20 (5) - - -

De Beatrix Muzieklokaal 20 (8) 24 (8) 24 (8) 40 (8) 30 (8) - -

ZAALINFORMATIE EN PRIJZEN
De aantallen tussen haakjes is de capaciteit die we aanhouden in verband met de 1,5 meter 
maatregel (exclusief spreker)
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ZAALHUUR 1 DAGDEEL 2 DAGDELEN 3 DAGDELEN

Vergaderlokaal 1 en 2* 
(per zaal)

130,00 260,00 390,00

Christinazaal 175,00 350,00 525,00

ZIMIHC Lokaal Noordeinde 155,00 310,00 465,00

ZIMIHC Theaterzaal** 1.775,00 2.620,00 op aanvraag

ZIMIHC Foyer (huurprijs bij 
gebruik Theaterzaal)

- 175,00 -

ZIMIHC Foyer (huurprijs 
zonder gebruik Theaterzaal)

- 355,00 -

N.b. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW

Zaalhuur zalen De Beatrix €30,00 per uur 

Audiovisuele middelen en andere ondersteunende zaken voor je bijeenkomst, kunnen we vaak 
makkelijk voor je regelen. Geef dus gerust aan waar je behoefte aan hebt, dan gaan wij voor je 
aan de slag. 

* Inclusief gebruik krijtbord en flatscreen met computer 
** Bij de huur van de ZIMIHC Theaterzaal is maximaal 8 uur (maximaal 5 uur bij 1 dagdeel) 
techniek en een licht- en geluidstechnicus inbegrepen. Langer gebruik van de zaal en 
technicus bedraagt 
€ 100,00 incl. btw per uur. Twee draadloze microfoons zijn inbegrepen. 

Livestream vergaderen
Livestream vergaderen is tegenwoordig niet meer weg te denken. Sommige mensen willen, 
om wat voor reden dan ook, niet bij een fysiek event aansluiten. Daarom is een fysieke bijeen-
komst in combinatie met livestream de perfecte oplossing voor jullie event! Wij kijken graag 
samen met jou naar de juiste invulling van jullie event.

ONZE DAGDELEN ZIJN: 08:00 – 13:00 UUR / 13:00 – 18:00 UUR / 18:00 – 23:00 UUR.

   U-VORM               CARRÉ             CABARET         THEATER                 DINER 
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LOCATIE OUDEGRACHT

ONZE RUIMTES 
In ons monumentale pand aan de Oudegracht kom je samen voor een zakelijke bijeenkomst 
of een privé diner. Ons grote leslokaal is uitermate geschikt voor presentaties en 
vergaderingen. Na afloop kan je borrel of walking dinner direct beginnen. 
Een uitgelezen plek om centraal in het land samen te komen. 

RestaurantCafé

Leslokaal

ZAALINFORMATIE EN PRIJZEN 
De aantallen tussen haakjes is de capaciteit die we aanhouden in verband met de 1,5 meter 
maatregel (exclusief spreker)

Zaalnaam U-vorm Carré Cabaret Theater Lunch Diner Receptie / 
feest

Leslokaal  30 (15) 35 (16) 24 (14) 70 (21) 60 (30) 60 (30) 80

Café - - - - 30 (14) 30 (14) 70

Restaurant - - - - 80 (29) 80 (29) -

Restaurant



Zaalhuur van het Leslokaal is € 135,00 per dagdeel 
Audiovisuele middelen en andere ondersteunende zaken voor je bijeenkomst, kunnen we 
vaak voor je regelen. Geef het gerust aan. Dan gaan we voor je aan de slag.

ONZE DAGDELEN ZIJN: 08:00 – 13:00 UUR / 13:00 – 18:00 UUR / 18:00 – 23:00 UUR. 

 U-VORM               CARRÉ               CABARET             THEATER              DINER 
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• Onbeperkt kannen koffie en thee 
• Smaakwater 
• Onbeperkt frisdranken en biologische sappen 
• Snoepjes en huisgemaakte koekjes 
• Power smoothie 
• Hartige snack om de dag mee af te sluiten  

Verantwoord samen komen
Wij zorgen voor voldoende desinfectiemiddelen en de mokken en glazen zijn ingewisseld 
voor biologisch afbreekbare disposables.

VERGADEREN 

BASIC 1 dagdeel 2 dagdelen
7,60 p.p. 13,00 p.p.

ALL-IN 1 dagdeel 2 dagdelen
16,25 p.p. 23,95 p.p.

BASIC+ 1 dagdeel 2 dagdelen
14,20 p.p. 21,75 p.p.
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SPRAAKWATER                                              3,75 p.p. 
Heerlijke smaakwaters gemaakt 
in onze eigen keuken met verse producten:
• Green Tea
• Munt en verse limoen
• Granaatappel met piri piri
• Sinaasappel met sereh gember

CUP OF TEA                                                    4,95 p.p. 
Theebuffet met theepotten en verse thee 
• Marokkaanse mint thee met citroen en honing 
• Vijgenthee met salie 
• Sereh thee met citroenblad 
• Groene thee met jasmijn 
• Brokken chocolade van Tony Chocolonely 

FRISDRANK 
Frisdranken zijn uiteraard ook los te verkrijgen in de vergaderzaal. Deze worden 
berekend op basis van nacalculatie. 

SWEET 
Deel iets lekkers met je collega’s en/of vrienden als een feestelijke traktatie, omdat de zon 
schijnt of gewoon ‘zomaar’ omdat je vindt dat ze het verdiend hebben! 

HEALTHY
Een gezonde break in de ochtend of middag mag natuurlijk ook niet ontbreken

SNACK ATTACK                                    vanaf 3,85 p.p. 
Om de alom bekende middagdip tegen te gaan, serveren wij een heerlijk assortiment hartige 
snacks in de vergaderruimte. Wij stellen een schaal met hapjes en snacks samen.

ZIN IN IETS ANDERS, MAAR STAAT HET ER NIET BIJ?

VERGADEREN 

• Assortiment gebak 4,75

• Brownie 3,00

• Muffin 3,75

• Huisgemaakte koekjes 1 ,65

• Mini donut 2,25

• Huisgemaakte smoothie 4,50

• Vers handfruit 2,60

• Vers fruitsalade 3,50



THE COLOUR KITCHEN | BANQUETINGMAP 2020 HORECA | UTRECHT

LUNCHEN

THE COLOUR KITCHEN LUNCH 14,70
• Sandwich Vegetarisch
• Sandwich Veganistisch
• Mini koffiebroodje
• Salade
• Flesje biologische vruchtensap

Voor bijeenkomsten serveren wij de lunch per persoon in een lunchtasje in de zaal.
Wanneer de lunch in het restaurant of café wordt geserveerd, wordt de lunch per persoon 
uitgeserveerd op bord.

Je kunt deze lunches uitbreiden met:
• Kommetje seizoenssoep 4,20 p.st.
• Broodje kroket met mosterd 2,45 p.st.
• Vegetarische empanada 2,75 p.st



BORRELEN

DRANKENARRANGEMENT 
Huiswijn, pils, Fritz kola en biologische vruchtensappen
Speciaalbier en overige dranken zijn niet inbegrepen en worden berekend op basis 
van nacalculatie.

• Eerste uur 7.50

• Elk opvolgend uur 6.00

          SNACKASSORTIMENT per portie 
• Nootjes | deegstengels | huisgemarineerde olijven 8,80

• Crudité met kruidendip (6 personen) 3,60

• Plank vol lekkers 12,50

• Notenmix 3,90

• Brood met boter (2 personen) 3,50 

• Bruschetta  | huisgerookte zalm | tuinkers 1,30

• Bruschetta | roomkaas | honing | gehakte noten 1,30

• Bruschetta | ricotta | komkommer | mint 1,30

• Bruschetta | entrecote | truffel 1,30

• Garnalenkroketjes (8 stuks) 6,50

• Loempia’s (8 stuks) 6,50

• Bitterballen van rundvlees (8 stuks) 6,50

• Bitterballen van paddenstoelen (8 stuks) 6,50

• Gemengd bittergarnituur (10 stuks) 7,75

• Nacho’s met paprika | tomatensalsa | geraspte kaas (4 
personen)

3,50

• Pickles van rode en gele biet | zeewierpoeder  (per stuk) 4,50

• Loempia van rijstvel | gemarineerde groenten (per stuk) 4,50

• Mini quiche | diverse smaken (per 2 stuks) 4,50
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DOES IT FEEL GOOD?
Als jij geniet van je gezelschap, het eten, de sfeer en de drankjes dan voelt dat zeker goed.
Helemaal in de wetenschap dat je ook nog eens een steentje bijdraagt aan een mooiere 
maatschappij.

TAFELTJE VOL verrassingsmenu 35,00
Voor slechts 35.00 zetten wij een tafel vol lekkers neer. 
6 gerechtjes per persoon plus toetjes of koffie

   

DINEREN

WIJNARRANGEMENT 
Je kunt kiezen voor passende wijnen. 
• 2-gangen 12,00
• 3-gangen 17,50
Of kies voor één van onze huiswijnen per fles 22,00

DRANKENARRANGEMENT DINER
Huiswijn, pils, Fritz kola, biologische 
vruchtensappen, koffie en thee

Wij plaatsen flessen rode en witte wijn en 
karaffen met citroen- en komkommer 
water op tafel. Overige drankjes kunnen 
de gasten uiteraard bestellen.
Speciaalbier en overige dranken zijn niet 
inbegrepen en worden berekend op basis 
van nacalculatie.
• maximaal 3 uur 17,50 
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WALKING DINNER
Liever een informeel diner? Kies dan voor een walking dinner.
Wij adviseren 6 gerechtjes per persoon. 

Compleet Walking dinner (6 gerechtjes) 29,50

Los gerechtje 5,50

• Gemarineerde tomaat | burrata | basilicum | gegrild zuurdesem | waterkerspesto
• Rosbief van rund | truffelmayonaise | pijnboompitten |gedroogde tomaatjes | parmezaan
• Huisgemaakte verse soep
• Parelgort | krokante paddenstoel | uienring | peterselie, munt | groene asperge | oude kaas
• Catch of the day | dagverse vis | bijpassend garnituur
• Puntzakje friet | truffelmayonaise
• Lemoncurd | verse aardbeien | vanille roomijs | basilicum 

N.b. onder voorbehoud van enkele wijzigingen in de ingrediënten

VOORBEELDMENU



THE COLOUR KITCHEN | BANQUETINGMAP 2020 HORECA | UTRECHT

BBQ

BBQ (vanaf 20 pers.) 32,00 p.p.

Zomer of winter, een BBQ is altijd sfeervol en lekker!

KOUD 
• Biologisch brood | hummus | olijfolie 
• Tomatensalsa | dragonazijn 
• Zoetzure komkommer | koriander 
• Zuid-Amerikaanse bonensalade  

WARM 
• Weiderund hamburger 
• Buikspek gemarineerd in bruin bier en bruine suiker 
• Oosters gemarineerde kippendij 
• Lams merguez 
• Vis van de dag 
• In olijfolie gemarineerde zoete aardappel 
• Maïskolven 

OOK IN DE WINTER VINDEN WIJ HET LEUK OM VOOR JE TE BARBECUEËN! 
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THE COLOUR KITCHEN ZUILEN 
Vier jullie droomdag bij ons in Zuilen. 
De originele locatie draagt bij aan een bijzondere dag. 
Kies voor een gezellige borrel of receptie voorafgaand 
aan je feest. Toost en geniet van onze veelzijdigheid 
met een walking dinner. En het zonnige terras met 
barbecues en vuurkorven is ideaal om ontspannen 
samen te zijn. 

Jullie ceremonie kan ook bij ons plaatsvinden. 
En de dag kan eindigen in een spetterend feest. 
Iedere bruiloft is uniek! We denken daarom graag 
met je mee. Jullie wensen staan centraal! 

YOU WARM MY HEART

TROUWEN 

De positieve energie van The Colour Kitchen komt naar je toe! 
Wil je graag een evenement op je eigen gekozen locatie? 
Onze professionals en leerlingen zorgen op welke plek dan ook voor een unieke ervaring. 
Ons On Tour team is gespecialiseerd in grootschalige evenementen en is gek op 
uitdagingen. Ook voor intieme gelegenheden op maat denken we graag met je mee. 
ontour@thecolourkitchen.com 

ADRESGEGEVENS 
The Colour Kitchen On Tour 
Kanaalweg 30
3526 KM Utrecht 
T 030-2230025
E on.tour@thecolourkitchen.com
W www.thecolourkitchen.com

THE COLOUR KITCHEN ON TOUR
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THE COLOUR KITCHEN
SOCIAAL ONDERNEMEN MET MENSEN EN BEWUST GEKOZEN LEVERANCIERS
Voor The Colour Kitchen staat sociaal ondernemen altijd centraal. 
Ons maatschappelijk hart begint bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Door hen te helpen met een nieuwe kans. Dit doen we in een professionele omgeving. 
Financiële duurzaamheid en stabiliteit zijn daarbij randvoorwaarden. En het 
sleutelwoord is aandacht. Want alles wat je aandacht geeft, groeit!

The Colour Kitchen is daarnaast volop in ontwikkeling naar duurzamer werken. 
We vinden het namelijk vanzelfsprekend om te helpen de wereld mooier te maken. 
Onze leveranciers helpen ons hierbij. Deze zijn bewust gekozen op basis van hun 
MVO-kenmerken, zoals Max Havelaar en biologisch volgens Skal-certificatie. 
Het liefst komen onze leveranciers uit de buurt of in ieder geval uit Nederland.

#IEDEREENEENKANS


